Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 3. veljače 2015.

Poštovani,

podsjećam Vas da će se danas u 12 sati u auli Rektorata održati svečana komemorativna sjednica Senata
Sveučilišta u Zagrebu u spomen na akademika Ivana Jurkovića,
Jurkovića bivšega rektora Sveučilišta u Zagrebu.
Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa,
Borasa o životu i radu akademika Ivana Jurkovića
govorit će predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić,
Kusić dekan
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta prof. dr. sc. Zoran Nakić,
Nakić prof. dr. sc. Goran Durn i doc. dr. sc.
Vesnica Garašić s RGN-a i prof. dr. sc. Ladislav Palinkaš s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Komemorativnoj sjednici Senata u spomen na akademika Ivana Jurkovića nazočit će dekani i prodekani
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, članovi Senata, akademici članovi Razreda za prirodne znanosti Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti te profesori i studenti Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.
Akademik Ivan Jurković,
Jurković rektor Sveučilišta u Zagrebu od 1979. do 1982. i dugogodišnji profesor Rudarskogeološko-naftnog fakulteta, rođen je 1917. u Ogulinu. Diplomirao je kemiju na zagrebačkom Tehničkom
fakultetu 1939., a geologiju 1943. na Filozofskom fakultetu. Doktorirao je 1956. godine na Tehničkom
fakultetu, na kojem je bio asistent u Zavodu za mineralogiju, petrografiju i inženjersku geologiju. U zvanje
redovitog profesora Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1964. Redoviti član HAZU bio je od 1969., a godine
2000. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasno zvanje professor emeritus. Uz iznimnu znanstvenu
karijeru u području mineralogije, geokemije, petrologije, rudnih ležišta i metalogenije i dužnost rektora
Sveučilišta u Zagrebu, akademik Jurković obnašao je brojne odgovorne dužnosti u znanosti i obrazovanju.
Kao predsjednik Odbora za izgradnju četiriju kapitalnih objekata kulture Hrvatske koji je djelovao pri
Saboru SR Hrvatske, akademik Jurković položio je s akademikom Mohorovičićem kamen temeljac za novu
zgradu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, a potaknuo je i ideju za izgradnju Sveučilišnog
računskog centra (SRCE) za potrebe znanosti, nastave i kulture na Sveučilištu u Zagrebu i ostalim
znanstvenim i kulturnim institucijama. Dobitnik je Reda Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića 2012.
godine te brojnih nagrada i priznanja.

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
mr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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